COMUNICADO Nº 4 - VALIDAÇÕES
24-11-2019
Caros Amigos,
Agora que o prazo de pré-inscrições está a chegar ao fim verificamos com satisfação que mais
uma vez o nosso torneio vai ser um sucesso. Já chegamos ao limite de registos no nosso Torneio.
Chegou agora o momento de todos os clubes, que ainda não o fizeram, de preencherem e
validarem os atletas e treinadores da sua equipa.
Fizemos um esforço no sentido de aumentar a capacidade de alojamento, recorrendo
novamente a instalações próximas dos campos principais. Todas as informações sobre o torneio
vão sendo atualizadas na página da internet (www.vcviana.com) como o programa geral do
Viana Cup, o regulamento e outros.
Agora algumas informações importantes:
- Tal como nas últimas três edições iremos ter árbitros federados no torneio. Será certamente
uma mais-valia para o nosso torneio.
- No dia 26, como sabem haverá lugar apenas à cerimónia de abertura. É o dia da chegada das
comitivas, do registo no secretariado e do alojamento. De referenciar que as equipas tem direito
ao jantar do primeiro dia (26 de Dezembro), incluído no valor do Torneio
- Como habitualmente, serão criados os calendários de jogos com a maior antecedência
possível. O calendário será disponibilizado no livro do torneio, que entregaremos às equipas no
momento da chegada. Os calendários de jogos também serão disponibilizados no nosso site, a
partir do momento em que estejam concluídos.
- Chegou o momento de começar a confirmar as equipas participantes. Assim informamos todas
as equipas que deverão registar os nomes e números de licença de quem participa. Todas as
equipas deverão preencher o formulário de inscrição que também está disponibilizado no nosso
site (na zona de inscrição de equipas), que poderão enviar de forma automática, até ao final do
mês de Novembro.
- Por favor releiam o conteúdo dos comunicados anteriores, já enviados. Os mesmos poderão
ser consultados no nosso site, na zona de comunicados. Uma vez mais obrigado por tornarem a
nossa festa de Natal num grande momento de convívio no Voleibol. Estamos sempre a vossa
disposição para mais informações.
Saudações Desportivas,
Viana Volley Cup

